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lied  als alles duister is 
   m. j. berthier, taizé 

wijding van het licht 
 
uit het scheppingsverhaal  
genesis 1, 1-5, naardense bijbel 

 
Bij begin 
is God gaan scheppen,-  
de hemelen en het aardland. 
Het aardland  
is in z’n geschieden geworden  
woestheid en warboel,  
en duisternis  
op het aanschijn van de oervloed,-  
en geestesadem van God  
wervelend  
over het aanschijn van de wateren. 
Dan zegt God: geschiede er licht!-  
en er geschiedt licht. 
God ziet het licht aan: ja, het is goed!  
Zo brengt God scheiding aan  
tussen het licht en de duisternis. 
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God roept tot het licht ‘dag’  
en tot het duister heeft hij geroepen ‘nacht’;  
er geschiedt een avond  
en er geschiedt een ochtend:  
één dag.  
 
 

lied   dit is de dag 
   t. j. van opbergen   m. freylinghausen 1741 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2 Wij vieren God als het licht in de mensen ontstoken, 
  de zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken. 
  Hij gaat ons voor, gerechtigheid is zijn spoor, 
  tot wij Hem zijn uitgesproken! 
 
 3 Om goed te weten dat wij zijn geroepen tot vrede, 
  om niet verloren te zijn aan alleen maar dit heden, 
  om op te staan en nieuwe wegen te gaan 
  is deze dag ons gegeven! 
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wijding van het water 
 
 

geloof 
 
lied  de steppe zal bloeien 
   t. h. oosterhuis   m. a. oomen 
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1ste lezing  jesaja 55, 1-4, 8-11 

 
Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij, die geen geld 
hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder 
betaling wijn en melk.  Waarom besteedt gij geld aan wat geen 
brood is, en uw loon aan iets wat niet verzadigt?  Luistert 
aandachtig naar Mij, en gij zult eten wat goed is, en uw honger 
stillen met uitgelezen spijs.  Neigt uw oor en komt naar Mij, 
luistert en gij zult leven; een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten, 
een blijk van mijn blijvende trouw aan David gezworen.  Zie, hem 
had Ik tot getuige voor de volkeren aangesteld, tot vorst en 
gebieder over de naties. 
 
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen niet 
mijn wegen, zo luidt de godsspraak van Jahwe, want zoals de 
hemel hoger is dan de aarde, zo gaan ook mijn wegen uw 
wegen te boven, en mijn gedachten uw gedachten.  Want zoals 
de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas 
terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben 
bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben 
gegeven aan de zaaier, en brood aan de eter; zo zal het ook 
gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet 
vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan 
wat Mij behaagt, en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb 
gezonden 
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lied van de hovenier   uit het hooglied 
           t.  t. naastepad   m. m. luther 

  2 Ik ben in mijn hof gekomen, 
   o mijn zuster, mijn bruid,, 
   ik neem de mirre, de specerij, de honing, 
   vrienden, zing en wees verblijd! 
 
  3 Ik ben aan de greep ontkomen 
   van de dief, van de nacht, 
   sterk is de liefde, geen grendel kan haar tomen, 
   ik brak door de dodenwacht. 
 
  4 Ik heb hart en ziel gevonden 
   in het diepst van de nood, 
   ik was gebonden, gekwetst door vele wonden, 
   ik was weerloos totterdood. 
 
  5 Ik ben als het licht geboren 
   uit het holst van de nacht. 
   Ik was verloren, maar God heeft willen horen, 
   Hij heeft steeds aan mij gedacht. 
 
  6 Ik ben als lied ontstegen 
   aan de val van de tijd, 
   ik ben de alpha en ik ben de omega, 
   ik leef tot in eeuwigheid. 
 
  7 Ik ben in mijn hof gekomen 
   tot mijn zuster, mijn bruid: 
   hemel op aarde, de hemel is mijn woning, 
   aarde, breek in jubel uit! 
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alleluja 
 

evangelie 
uit het opstandingsverhaal lucas 23, 56—24, 1-12 

 
Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht, maar op 
de eerste dag van de week gingen ze ’s morgens heel vroeg 
naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt.  
Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar bin-
nen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.  Ze 
wisten niet wat ze ervan moesten denken.  Opeens stonden er 
twee mannen voor hen in stralend witte kleren.  Daar schrokken 
ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar zij zeiden: ‘Waarom 
zoekt u de levende bij de doden?  Hij is niet hier, Hij is tot leven 
gewekt. Vergeet niet wat Hij u destijds in Galilea heeft gezegd:  
De Mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van 
zondaars, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan.’  
Toen herinnerden ze zich zijn woorden.  Ze keerden van het graf 
terug naar huis en vertelden dat alles aan de elf en aan alle an-
deren.  Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van 
Jakobus en de overige vrouwen die bij hen waren.  Ze vertelden 
het dus aan de apostelen,  maar in hun ogen was het onzin wat 
de vrouwen zeiden, en ze geloofden hen niet.  Toch holde 
Petrus naar het graf, en toen hij er een blik in wierp zag hij 
alleen de lin-nen doeken.  Hij ging terug naar huis, verbaasd 
over wat er gebeurd was.  
 

acclamatie  alleluia 
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tafellied    een lied tot jezus christus 
       t.  j. van opbergen   m. b. huijbers 

 2 Gij zijt voorbijgegaan, een voetspoor in de zee. 
  Gij zijt te ver gegaan, Gij zijt een mens te veel. 
  Gij zijt voorgoed, Gij zijt verborgen in uw God. 
  Geen stilte spreekt U uit, ondenkbaar is uw dood. 
 
 3 Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht, 
  een stuk van ons bestaan, een vriend, een spoor van licht. 
  Uw licht is in mijn bloed, mijn lichaam is uw dag, 
  ik hoop U tegemoet zolang ik leven mag. 

 
tafelgebed 
 
Staande rondom de tafel 
en met de stok in de hand 
aten en dronken onze voorouders 
aan de vooravond  
van hun stil vertrek uit Egypte. 
Tussen heden nog welvoorzien 
en morgen misschien vrij, 
maar verre van rijk 
baden zij om niets anders 
dan om reisvaardigheid. 
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  Wij die leven en wonen 
  op de grond door hen ontgonnen, 
  wij staan opnieuw aan de vooravond 
  van afscheid nemen en vertrekken. 
  Want wij kunnen zien 
  met eigen ogen: 
  dit is dan wel het land, 
  maar het ligt nog ver van de belofte. 
 
Wij moeten nog reizen 
van heersen naar verdelen, 
van overwegend oorlog 
naar een begin van vrede, 
van privileges voor enkelen 
tot gelijke rechten voor allen, 
van deze wereld naar een nieuwe 
die U, Vader, altijd hebt gezien en gezocht. 
 
  Gij die ons ziet, 
  verlegen en beschaamd 
  om zoveel ongelijkheid, 
  wel bereid tot ommekeer, 
  maar nauwelijks wetend 
  hoe dat moet en kan, 
  wees opnieuw de reis-God 
  en help ons verhuizen 
  van de oude mens 
  naar de mens die toekomst heeft, 
  maar een die Gij 
  in alle stilte 
  en door de eeuwen heen 
  hebt voorzien en gezocht. 
 
Dat wij volstromen met levensadem 
en weten: eindelijk geboren. 
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Zaai niet alleen  
onrust en schaamte, 
maar plant ook 
duurzaam inzicht en sterk geloof. 
   
  Maak ons vindingrijk, 
  ja, ook ons gewone mensen, 
  in het omzien naar medemensen, 
  in het slopen van muren 
  die ons van elkaar gescheiden houden, 
  van woonwijk tot woonwijk,  
  van dorp tot dorp 
  en van stad tot stad. 
 
Leer ons uw droom verstaan 
en aan elkaar in klare taal vertellen 
over een wereld 
waar niet langer 
gelogen en bedrogen wordt 
en waar de kleine mens 
en al wat weerloos is 
in ere wordt hersteld. 
Gij, wees de stille leermeester 
die ons oefent 
in een stijl van leven 
die geen ergernis, 
maar onderling vertrouwen wekt. 
 
Dat wij volstromen met levensadem 
en weten: eindelijk geboren. 
     
  Maak ons handvaardig 
  en stuur het aan onder ons 
  op breken en delen, 
  herschep ons tot de mens 
  die van uw toekomst is 
  en die, zolang na zijn dood, 
  nog altijd door dit teken 
  mensen weet te inspireren 
  tot inzet voor beter leven: 
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Hij brak het brood 
en gaf het rond met de woorden: 
Ik ben het zelf, 
een mens voor mensen, 
gebroken en gegeven. 
 
  Hij hief de beker 
  op de dag van morgen, 
  op een toekomst met allen, 
  Hij gaf die beker rond met deze woorden: 
  Ik ben het zelf, 
  mijn bloed vergoten 
  voor de nieuwe,  
  omgekeerde wereld. 
 
Daarom, 
wie verlegen is om de toekomst, 
wie zich gedagvaard weet 
en kracht zoekt tot reisvaardigheid 
en handvaardigheid ten leven, 
die neme en dele nu 
van het brood en de wijn 
en die herleve 
aan zijn gedachtenis! 
 
 

onze vader 
 
 

vredeswens 
 
 

breken en delen 
 
 

zegen 
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lied:  wie moet zwijgen 
    t. h. oosterhuis   m. l. van beethoven 

 2 Blinden zien en doven horen,  
  stommen spreken, lammen gaan. 
  Mens voor mens komt God ons tegen 
  en Hij mag voorgoed bestaan. 
  Niemand ziet zijn levenseinde 
  als bedreiging van het lot, 
  ieder weet zich dood of levend 
  onaantastbaar kind van God. 
 
 3 Wie zich met zijn eigen leven 
  overgeeft aan deze droom, 
  die zal mensen tegenkomen, 
  last en lijden, tegenstroom. 
  Die zal leven, klein verborgen,  
  solidair en zonder grens. 
  Die zal weerloos ooit nog worden: 


